
 مشكلة الغلء في بلد السلم بقلم د. راغب
السرجاني

 2008-5-8 تاريخ الضافة: 

 لم يبق. مواطن في معظم أقطار العالم السلمي تقريب%ا إل ويعاني من مشكلة الغلء، فهو لم يضرب 
 بلد%ا بعينه إنما ضرب معظم البلدان، وتأثر به الجميع تقريب%ا، وانطلق المفكرون والمحللون، وكذلك

المسئولون الحكوميون يتكلمون عن السباب المنطقية لهذا الغلء، ووسائل العلج المقترحة.

 

 ويMكثر المسئولون الحكوميون من مقولة: إن الغلء مشكلة عالمية وليست محلية، وإن التغيرات
 الهائلة في اقتصاديات كثير من الدول الكبرى أدTت إلى هذه الكارثة. وهذا -ل شك- يمثNل أحد العوامل
 في المشكلة، وخاصة% أن بعض الدول الرأسمالية كأمريكا وغرب أوربا تستفيد كثير%ا من رفع السعار،
بل إنها أحيان%ا تسعى إلى إلقاء بعض محاصيلها في البحر؛ لكي تحافظ على السعر المرتفع للمنتج!

 

 نقول: نعم إن هذا هو أحد السباب، لكننا نقول في نفس الوقت: إنه أقل السباب أهمية؛ حيث إن
 الدولة صاحبة القتصاد القوي، والنتاج الغزير، والتنمية الحقيقية ستصمد حتم%ا أمام هذه التغيرات هنا

 وهناك، بدليل أننا ل نجد معاناة في الدول الغربية برغم ارتفاع السعار؛ وذلك لقوة القتصاد، وتوفfر
الحد الدنى من المعيشة الكريمة لمعظم المواطنين.



وعلى ذلك، فعلى المسئولين الحكوميين أن يبحثوا عن أسباب أخرى لمثل هذه المشكلة الكارثية.  

 

 ولعلT من أبرز السباب التي نراها وراء هذا الغلء البشع هو أن مقدرات العالم السلمي -في
 معظمه- منهوبة ومسروقة، والذي نهبها وسرقها ليس الحتلل الغربي أو الرأسمالية العالمية، إنما
 هم في الساس المسئولون المكلTفون بحمايتها من النهب والسرقة! أي كما يقول المثل المصري

 الشهير: "حاميها حراميها". وأحيان%ا يكون النهب والسرقة بالقانون ودون مخالفات تستوجب الملحقة!
ومن أبرز أمثلة ذلك الجور المبالغ فيها لكثير من المسئولين.

 

 فالمفترض في كل مؤسسات العالم "المحترم" أن راتب أعلى سلطة في المؤسسة ل يجب أن يزيد
 على خمسة عشر ضعف%ا لراتب أصغر موظف في الشركة، وأن وجود فوارق أكبر من هذا أمرt يرسخ
 الطبقية الشديدة في المجتمع، والتي قد تؤدNي بالتبعية إلى عدم استقراره؛ فإذا نظرنا إلى العالم
 السلمي فإننا نجد أن راتب أعلى سلطة في معظم المؤسسات قد يزيد على راتب أصغر موظف

 بأكثر من ألف ضعف!! وهذه النسبة ليست مبالغة مني، بل هي واقع مرير تعيشه المة السلمية؛
 فالكثير من المسئولين في العالم السلمي يتقاضون راتب%ا شهريzا يتجاوز الخمسين ألف دولر (دون

مبالغة)، وهو راتب أعلى من رواتب معظم المسئولين في أكبر دول العالم!

 

 هذا غير المخصصات لكل مسئول من سيارات وسفريات وعلج على حساب الدولة وأراض| وحفلت
وترفيه وهدايا وجوائز وغير ذلك، وأمثلة النهب بالقانون كثيرة ول يتسع المجال لذكرها.

 

ثم هناك النهب والسرقة من وراء القانون.

 

وما الفارق بين النهب والسرقة؟!

 



 وذلك هو الستيلء على أموال الغير وأملكهم في وضح النهار ودون خفاء (عيني عينك!)، النهب 
 إتاوات استخراج تراخيصمثل التاوات التي تMفر.ض على سائقي الميكروباص والنقل والتاكسي، ومثل 

 ، ومثل إتاوات القبول في بعض الكليات العسكرية، ومثل إتاوات التعيينالبناء والكهرباء والتعلية للدوار
في بعض المناصب المرموقة، أو الترشيح في النتخابات، وغير ذلك من صور.

 

 ، وهو يحذر كل مسئول من هذا السلوك المشين حين قال:rوهذا النهب هو ما أشار إليه رسول ال 
 "ل. ي.ز�ن�ي الزTان�ي ح�ين. ي.ز�ن�ي و.هMو. مMؤ�م�نt، و.ل. ي.ش�ر.بM ال�خ.م�ر. ح�ين. ي.ش�ر.بM و.هMو. مMؤ�م�نt، و.ل. ي.س�ر�قM ح�ين

.  ]  1  [ي.س�ر�قM و.هMو. مMؤ�م�نt، و.ل. ي.ن�ت.ه�بM نMه�ب.ة% ي.ر�ف.عM النTاسM إ�ل.ي�ه� ف�يه.ا أ.ب�ص.ار.هMم� ح�ين. ي.ن�ت.ه�بMه.ا و.هMو. مMؤ�م�ن"

 

 أي ينهب شيئ%ا أمام الناس، وهم يرفعون أبصارهم يشاهدونه، ولكنهم ل يقدرون على منعه لتسلfطه
وتجبره.

 

  فهي السيطرة على مقدرات الشعب والموال العامة من وراء الستار، مثل عملياتوأم"ا السرقة 
 الختلس والرشوة والتلعب بميزانيات المشروعات الكبرى، ولن تجد صحيفة يومية في بلد السلم

إل وترى فيها خبر%ا عن هروب مسئول بأموال الشعب، وذلك كل يوم!

 

 هذا الفساد الرهيب في معظم بلد العالم السلمي يبتلع أي زيادة في النتاج، ويضيNع كل فرصة
للخروج من الزمة.

 

لكن ل بد من الوقفة والتساؤل؟!

 

 لماذا ابتليت المة السلمية بهذا الفساد المنظم؟ حتى قال بعضهم: إننا يجب أن نكفT الحديث عن
 بمعنى أن الفساد أصبح أمر%اولنبدأ في الكلم عن إدارة الفساد!! فساد الدارة، 

واقع%ا ل مفرT منه، فلنبحث عن طريقة لدارته وتقنينه!

 

 إنه من الواضح أن المة السلمية وقعت في خطأ فادح قاد إلى حدوث هذا الفساد المنظم، ول بد أن
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هذا الخطأ متكرر وثابت بشكل جعل الفساد متكرر%ا، وثابت%ا أيض%ا.

 

وفي رؤيتي أن هذا الخطأ الفادح هو البMعد عن الدين!

 

 وبداية% وقبل التحليل فإنني أقول للقراء: إنني لست درويش%ا يطلب من الناس أن يكتفوا بحلقة ذكر، أو
 قيام ركعتين ثم تنفرج الزمة بإذن ال! إنني أعلم أن هذا مخالف لسMنTة ال في التغيير، فمع أهمية

الذكر والصلة وعظمتهما إل أنه ل بد أن يصاحبهما عمل كثير.

 

 إن الدين السلمي دين شامل متكامل ل يصلح أن تأخذ منه وتترك، بل علينا أن نقبله كامل%، وعندها
يMخر�جنا من كل أزماتنا.

 

 إن الدين السلمي يأمرنا أن نتقن أعمالنا، وأن نتفوق في كل مجال، فإذا بنا نطالع الحصائيات التي
 تقول: إن المسلمين ل يعملون أكثر من نصف ساعة يوميzا في المتوسط إذا حسبنا الجازات

 والستثناءات، وتضييع الوقات، والعمالة الزائدة، والبطالة المقنعة وغير المقنعة، وتمثيلية الحضور
والنصراف.

 

 والدين السلمي يأمرنا بأداء الزكاة، فإذا بنا نشاهد أنها ل تMجم.ع ول يMكت.ر.ث بها، وهذا يؤدي إلى
 كوارث ل حدT لها، ليس فقط على المستوى القتصادي بل على المستوى الجتماعي والمني كذلك؛

  حين علTل مشكلةrبسبب ترسخ الكراهية بين الغنياء والفقراء. وما أروع ما روي عن رسول ال 
 الغلء قائل: "إن ال فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد

 الفقراء إل إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، أل وإن ال محاسبهم يوم القيامة حساب%ا شديد%ا،
.  ]  2  [ومعذبهم عذاب%ا نMكر%ا"

 

 والدين السلمي يأمرنا بتجنfب الربا؛ لنه يزيد الغنيT غنى%، ويزيد الفقير فقر%ا، وفيه ظلم فادح
 . قالrللمحتاجين، وقد بلغ تحريم الربا في السلم درجة عظيمة حتى عدTه ربfنا محاربة له ولرسوله 

 تعالى: {ي.ا أ.يfه.ا الTذ�ين. آم.نMوا اتTقMوا اللTه. و.ذ.رMوا م.ا ب.ق�ي. م�ن. الرNب.ا إ�ن� كMن�تMم� مMؤ�م�ن�ين. ف.إ�ن� ل.م� ت.ف�ع.لMوا ف.أ�ذ.نMوا ب�ح.ر�ب
].279، 278م�ن. اللTه� و.ر.سMول�ه} [البقرة: 

 

 والدين السلمي يأمرنا بالمساواة أمام القضاء بين جميع الناس، فل غني ول فقير، ول حاكم ول
 محكوم، ول مسلم ول غير مسلم، إنما الحق هو الذي يجب أن يMتTب.ع، وإن لم يحدث هذا فل بد أن

 : "أ.يfه.ا النTاسM، إ�نTم.ا أ.ه�ل.ك. الTذ�ين. ق.ب�ل.كMم� أ.نTهMم� ك.انMوا إ�ذ.ا س.ر.ق. ف�يه�مrنتوقع اله.ل.ك.ة. قال رسول ال 
 الشTر�يفM ت.ر.كMوهM، و.إ�ذ.ا س.ر.ق. ف�يه�مM الضTع�يفM أ.ق.امMوا ع.ل.ي�ه� ال�ح.دT، و.اي�مM اللTه� ل.و� أ.نT ف.اط�م.ة. ب�ن�ت. مMح.مTد| س.ر.ق.ت

.  ]  3  [ل.ق.ط.ع�تM ي.د.ه.ا"

 

 ونحن نشاهد التباين العجيب في قرارات القضاء في بلد العالم السلمي، وما أغرب المفارقة حين
 صدر حكم بالسجن عدTة أعوام على من يطالب بالصلح في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم بالبراءة

على من يتعامل في الدم الفاسد!!

 

  حال أمة تثور فقط من أجل لقمةUإن أمثلة البعد عن الدين ل تMحص.ى في مقال واحد، ولن يMصل�ح ال 
العيش، ول تحرNك ساكن%ا عند تغييب شرع ال.
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  يربط بشكل واضح البركة في الرزق وانخفاض السعار بطاعته واتباع أوامره سبحانه، فيقولUإن ال 
 في سورة العراف: {و.ل.و� أ.نT أ.ه�ل. ال�قMر.ى آم.نMوا و.اتTق.و�ا ل.ف.ت.ح�ن.ا ع.ل.ي�ه�م� ب.ر.ك.ات| م�ن. السTم.اء� و.ال.ر�ض� و.ل.ك�ن

].96ك.ذTبMوا ف.أ.خ.ذ�ن.اهMم� ب�م.ا ك.انMوا ي.ك�س�بMون} [العراف: 

 

 : "ي.ا م.ع�ش.ر. ال�مMه.اج�ر�ين.، خ.م�سM خ�ص.ال| إ�ذ.ا اب�تMل�يتMم� ب�ه�نT -و.أ.عMوذM ب�اللTه� أ.ن� تMد�ر�كMوهMنT-: ل.مrويقول رسول ال 
 ت.ظ�ه.ر� ال�ف.اح�ش.ةM ف�ي ق.و�م| ق.طf ح.تTى يMع�ل�نMوا ب�ه.ا إ�لT ف.ش.ا ف�يه�مM الطTاعMونM و.ال.و�ج.اعM الTت�ي ل.م� ت.كMن� م.ض.ت� ف�ي
 أ.س�ل.ف�ه�مM الTذ�ين. م.ض.و�ا، و.ل.م� ي.ن�قMصMوا ال�م�ك�ي.ال. و.ال�م�يز.ان. إ�لT أMخ�ذMوا ب�السNن�ين. و.ش�دTة� ال�م.ؤMن.ة� و.ج.و�ر� السfل�ط.ان

 ع.ل.ي�ه�م�، و.ل.م� ي.م�ن.عMوا ز.ك.اة. أ.م�و.ال�ه�م� إ�لT مMن�عMوا ال�ق.ط�ر. م�ن. السTم.اء� و.ل.و�ل. ال�ب.ه.ائ�مM ل.م� يMم�ط.رMوا، و.ل.م� ي.ن�قMضMوا ع.ه�د
 اللTه� و.ع.ه�د. ر.سMول�ه� إ�لT س.لTط. اللTهM ع.ل.ي�ه�م� ع.دMوzا م�ن� غ.ي�ر�ه�م� ف.أ.خ.ذMوا ب.ع�ض. م.ا ف�ي أ.ي�د�يه�م�، و.م.ا ل.م� ت.ح�كMم

.  ]  4  [أ.ئ�مTتMهMم� ب�ك�ت.اب� اللTه� و.ي.ت.خ.يTرMوا م�مTا أ.ن�ز.ل. اللTهM إ�لT ج.ع.ل. اللTهM ب.أ�س.هMم� ب.ي�ن.هMم"

 

 إنه في هذه الحالة اليمانية المتردية ل نستغرب أن يحدث الغلء، وأن ترتفع السعار، وسوف تتعدد
 أسباب ذلك أمام أعيننا، فيكون تارة% تسلfط حاكم ظالم، وتارة أخرى شيوع الفساد في المسئولين،
 وتارة ثالثة في احتلل أجنبي، ورابعة في رأسمالية جشعة، وخامسة في زلزال أو جراد، وسادسة

في غير ذلك من صور الهلك.

 

 إن السباب قد تتعدTد أمام أعيننا، لكن يبقى السبب الرئيسي للزمة هو بMعدنا عن خالقنا ورازقنا،
 ومن ث.مT يبقى الحل الول للخروج من الزمة هو العودة غير المشروطة إليه، وعندها لن تنصلح دنيانا

فقط، بل آخرتنا كذلك.

 

ونسأل ال أن يMع�زT السلم والمسلمين.

 

د. راغب السرجاني

 )، مسلم: كتاب اليمان، باب بيان2343 البخاري: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (  ]  1  [
).57نقصان اليمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله (

 )، وضعفه اللباني في ضعيف الترغيب453)، والصغير برقم (3579 رواه الطبراني في الوسط برقم (  ]  2  [
)462.(

 )، ومسلم: كتاب3288 البخاري: كتاب النبياء، باب "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم" (  ]  3  [
).1688الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (

 )،1761) ترقيم عبد الباقي، وصححه اللباني في صحيح الترغيب والترهيب (4019 رواه ابن ماجه (  ]  4  [
).7978وفي صحيح الجامع (
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